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(anteriormente conhecido como Céu 23)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, Senhor, pela luz no final de o túnel escuro. Obrigado pelas manchas secas em minha
vida. Senhor, o deserto está passando. Este deserto terreno passará e Você estará lá de
braços abertos.

Senhor, o Senhor me lembrou em Oséias 2: 14-23 de como me restaura. Eu me sentia tão mal
amada e abandonada, mas Tu, Senhor, me devolveste as minhas vinhas e cantarei como fazia
na minha juventude.

Senti que tinha esquecido de mim e de meus filhos, mas, em vez disso, me deu muito mais do
que tudo isso. Você me deu uma bênção que durará por toda a eternidade. Você me mostrou
amor. Você me mostrou o que eu não acreditava ser possível; que eu era digno do amor de um
pai.

Em Joel 2: 18-23, você me mostra que a restauração das coisas dormentes são renovadas e
produzem frutos. Você me instrui sobre meus inimigos e que eles serão removidos para longe.
Oh Senhor, Você responde às orações, mas nem sempre como esperamos. Em vez disso, eles
são muito maiores quando você tem permissão para trabalhar.

Você me lembra de estar feliz e me regozijar. Justamente quando eu acredito que não é mais
possível ser abençoado, Você continua a mostrar Seu amor por nós. Em Joel 2: 24-32, você vai
ainda mais longe, pois eu estava pronto para ficar e desfrutar do meu fruto.

Você nos leva mais longe no caminho de bênçãos e derramamento. Você me lembrou durante
o meu sofrimento ao longo dos anos, quando pensei que tinha sido rejeitado por Você e
esquecido, que, um dia, Você viria.

Em Isaías 61, o ano do favor do Senhor, Tua recompensa estará contigo. Em Joel, você me
pagou o que os gafanhotos roubaram. Você agora está começando a me salvar do enxame e
dos gafanhotos do deserto também.

Eu vejo o fim do meu lugar no deserto. Eu vejo você chegando em breve. Você continua a me
lembrar de algo que eu nunca imaginei; que eu sou a realeza. Eu fui libertado. Eu recebo uma
vitória. Você nos usará para moldar a história.
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Sou filha do rei, não órfã como o mundo quer que eu acredite. Sou muito rico porque sou Seu.
Senhor, os Teus louvores ficarão para sempre nos meus lábios, pois não vou deixar de te
agradecer pelo Teu amor por mim.

Eu já fui órfão apenas para descobrir que sou realmente da realeza e pertenço à proteção do
Rei em Suas Cortes e para sempre em Seu favor. Como pode ser? Como isso é possível? Não
é possível pelos planos do homem, mas apenas pelos de Deus.

Eu te amo, Senhor. Cada dia, Você gentilmente me conduz. Você segura minha mão e conduz
a mim e meus filhos através de águas turbulentas. Você colocou meus pés em um lugar seco.
Você até faz meus pés como os de um cervo e me permite subir nas alturas.

Em Ageu, você me lembra que suas promessas são seladas com um anel de sinete e não
podem ser revogadas. Você me lembra que você nunca removerá Seu amor de mim, uma
garota que foi chamada de 'não amada'.

Você fará o que tem feito por mim também com os outros e, um dia, todos nós nos alegraremos
quando formos restaurados e habitarmos em Sua Casa. Eu continuo orando por aqueles que
me odeiam, pois o inimigo ainda se move como um dragão adormecido.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu tenho 25 anos de idade. Corro direto para os braços de Jesus enquanto Ele me espera com
um abraço aberto. Hoje foi um abraço bem apertado.

Eu: “Quem sou eu para ti, Senhor, para que me amas tanto a mim, aos meus filhos e aos meus
amigos?”

Jesus: Ele sorria. “Erin, você está sempre surpresa. Por que?"

Eu: “Porque o Seu amor é muito maior do que qualquer coisa que eu já imaginei e ainda maior
do que orei. Você está muito além da nossa compreensão, está além da medida. Não posso
usar nenhum tipo de dispositivo de medição e nem mesmo posso calcular um número para
colocá-lo. Você deveria, ao que tudo indica, desistir de nós e ir, mas não o faz. Você nos ama
apesar de nós. ”

Jesus: “O meu caminho não é o teu. Meu Pai ama muito além da compreensão. ”

Eu: “Senhor, como pode Deus amar ainda mais do que a ti? Vocês dois são feitos do mesmo
DNA. ”

Jesus: Ele estava rindo. “DNA? Oh, isso é engraçado, Erin. Agora você tem compreensão. Isso
é bom. Assim como caminhei entre vocês na Terra, um dia Deus caminhará com vocês
novamente. Haverá um dia assim. ”
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Eu: “Senhor, já sou tão abençoado pela Tua presença. Estou tão maravilhado e muito feliz com
o Senhor, pai. Você é um milagre. A semana toda, eu choraria. Tive que me conter várias vezes
ao Te adorar, para não desmoronar no trabalho e parecer instável para os outros ao meu redor.

“Eu tinha músicas de Chris Tomlin passando pela minha cabeça durante o dia e eu começava a
chorar enquanto pensava nesse caminho que você me escolheu.”

Jesus: “Sim, é um caminho bom, certo?”

Ele estava rindo e sorrindo porque sabia o fim de tudo com antecedência.

Eu: “Senhor, diga-me que deve haver mais.” Fiquei animado e comecei a pular. “Como pode
ser possível? Oh como Você me ama, Senhor. ”

Jesus: “Erin, ainda há mais coisas na sua história. Você não está feliz por não ter parado há
quase cinco meses? ”

Eu: “Senhor, eu já estaria aqui contigo. Eu seria um vencedor de qualquer maneira. Estou muito
grato por esta corrida. Estou muito grato por ter encontrado algo em mim digno de uma forma
tão maravilhosa de comunhão diária. Eu me sinto tão amado por Você agora. ”

Jesus: “Ah sim, porque a certa altura você não sentiu esse amor de Mim, correto? Por favor
explique."

Ele me levou até a rocha no Jardim de Deus e fez um gesto para que eu me sentasse.

Eu: “Senhor, tu entendes. Durante meus momentos mais sombrios e durante a maior parte da
minha vida, senti que Você estava ausente. Eu não conhecia o amor, mas sabia que queria o
amor de meu pai. Procurei saber disso.

“Lembro-me de quando fui salvo pela primeira vez na igreja. Levantei a mão na igreja para
confirmar aos outros que assumi o compromisso de entregar-lhe meu coração, mas não me
senti diferente. Parecia que não havia uma mudança em mim. ”

Jesus: “Erin, eu me lembro disso. Quantas vezes você levantou a mão na igreja? ” Ele estava
sorrindo e inclinando o ouvido na minha direção, colocando a mão atrás da orelha. "Vá em
frente."

Eu: Eu estava rindo. “Senhor, bem, Você sabe todas as coisas. Devo ter feito aquela oração de
salvação e levantado minha mão pelo menos uma dúzia de vezes porque não senti nada. ”

Jesus: “Para ser exato, você fez isso a cada duas semanas por cerca de um ano. O que você
esperava? "

Eu: “Senhor, todos disseram que há uma mudança imediata e que somos transformados. O
pastor veio até mim e disse 'Você não se sente mudado?'
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“Eu acenava com a cabeça 'sim' porque queria ser como os outros. Uma mulher imediatamente
começou a falar em linguagem de oração, outra disse que sentiu um cobertor quente cair sobre
elas e um homem não conseguia parar de chorar. Fiquei atordoado. ”

Jesus: “E você, Erin? Por favor, me diga o que aconteceu com você. ”

Eu: “Bem, estou um pouco envergonhado porque sabe. No entanto, agora devo confessar isso
para você. Eu estava com ciúme desses outros. Agora se passavam seis semanas sem
nenhuma mudança visível.

“Comecei a procurar o que estava fazendo de errado. Um crente me disse que, talvez, eu ainda
estivesse vivendo em pecado não confessado por causa das práticas da minha nova era. ”

Jesus: “Erin, você teve uma das mudanças mais importantes. Por favor, lembre-se do dia em
que você foi salvo em 1993. Lembre-se de volta. ”

Eu: “Eu chorei. Pedi que pessoas viessem me dar os parabéns, mas não conhecia nenhum
deles. Eu me senti entorpecido. Quando fui para casa, imediatamente joguei fora todas as
minhas coisas da nova era. Eu tinha muito dinheiro nessa coisa da nova era.

“Eu quebrei cristais, rasguei livros e depois cortei meus cartões de tarah. Em seguida, usei um
martelo para esmagar meus outros dispositivos de adivinhação. Lembrei-me de que as coisas
pularam e me cortaram. Eu estava sangrando.

No entanto, os cartões de tarah foram a parte mais assustadora deste exercício. Coisas muito
estranhas aconteceram quando eu os estava destruindo. Eu estava quebrando um pacto com
eles. ”

Jesus: “Queres ver uma coisa? Venha comigo, eu tenho algo que vai fazer você sorrir. ”

Em um instante, eu estava com o Senhor do outro lado da rua de minha antiga casa em
Portland, Oregon. Ele então moveu sua mão e, instantaneamente, Ele me levou de volta para
outra época. Pareceu por volta de 1993 ou talvez 1994, mas meus prazos podem estar um
pouco borrados aqui.

Acima da casa, eu pude ver no Espírito. Havia um grupo enorme e muito escuro de demônios
sobre minha casa. Então o Senhor abriu minha visão para o porão, onde eu estava quebrando
esses artigos.

Eu vi anjos celestiais com grandes espadas lutando contra esses demônios que estavam
determinados a me impedir. Houve um ponto em que segurei meu baralho de tarah mais
poderoso. Lembro-me disso quando hesitei.

Coloquei o baralho de volta na caixa de seda, muito ornamentada, onde foi mantido. Eu o
mantive de lado enquanto destruí mais. No reino espiritual, cada vez que destruí um desses
artigos de adivinhação, um dos demônios era destruído pela espada de um anjo celestial.
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Muitos, muitos demônios de todas as formas e tamanhos foram removidos naquele dia. No
final, eu vi um demônio extremamente grande. Fiquei surpreso, pois esta parecia mais uma
rainha feminina muito antiga. Ela era de origem quase egípcia, com maquiagem, joias
ornamentadas e grandes armas.

Quando coloquei o baralho de tarah de volta na caixa, essa 'rainha' parecia matar dois anjos.
Eu não vi derramamento de sangue, apenas eles desaparecendo. Isso tornou a batalha mais
difícil para os anjos celestiais restantes.

Então me vi olhando para a caixa. Eu rapidamente tirei o deck e, com uma tesoura de corte
muito longa, comecei a cortar o deck ao meio. Depois que fiz isso, lembro-me de ter ficado
muito mal do estômago e até pensei ter ouvido essas cartas gritando.

Enquanto eu continuava cortando o convés em pedaços, o grande demônio começou a se
tornar menor e menor até que finalmente se foi. Os anjos foram então vitoriosos.

Como eu tinha centenas desses itens, voltei à minha casa apenas para ter certeza de que não
perdi nenhum. Então eu me vi correndo para o banheiro e vomitando. Do meu ponto de vista
aqui, porém, eu vomitei tanto e tão violentamente que entupi o vaso sanitário. Eu estava livre !!

Eu: “Senhor, eu não tinha ideia de que isso causava tudo isso. Eu não tinha ideia de que havia
uma luta no reino espiritual. Eu não tinha ideia de tudo. ”

Jesus: “Ah sim, Erin, tem mais. Venha."

Ele aperta minha mão e, instantaneamente, vejo os anjos voltando para os tribunais da Cidade
de Deus. Houve uma festa, música e aplausos.

Jesus: “Erin, vou retroceder um pouco e mostrar uma visão diferente”.

Eu vi duas cenas. Ele me acompanhou até a balaustrada e eu olhei. Eu vi um grupo de
pessoas aqui no Céu torcendo por mim a cada quebra dos itens. Os santos estavam se
abraçando e se alegrando comigo. Eles estavam torcendo pelos anjos na batalha também.
Parecia e me lembrava o Super Bowl. Comecei a chorar.

Eu: “Oh, Senhor, eu não tinha ideia de que estava fazendo algo significativo. Uau, se eu
soubesse, teria cortado meus ídolos do materialismo na época também. ”

Jesus: Ele sorria e ria. “Erin, às vezes a corrida é um processo. Às vezes, com certas
fortalezas, uma abordagem lenta é mais eficaz para sua caminhada.

“Deus está no controle e sempre sabe o que é melhor. Agora, como você se sente agora? Você
preferiria ter manifestado sinais visíveis no dia da sua salvação ou resultados como este? ”

Eu: “Senhor, claro isso. No entanto, na época, achei que não importava para você. Eu
precisava de um sinal. Eu precisava saber que você estava lá. Pelo que me lembro, os
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demônios pareciam se reagrupar, criar estratégias e vir atrás de mim uma e outra vez. A
batalha realmente havia apenas começado naquele ponto da minha salvação. ”

Jesus: “Oh não, Erin, a batalha começou muito antes disso. Havia uma recompensa pela sua
cabeça porque você era daqui para começar. Você foi marcado como de Deus. ”

Eu: “Senhor, por que tornaste tão difícil correr atrás de ti. Não pode ser um pouco mais fácil?
Você esperou até o meu50º ano para me entregar; a sério? E, Senhor, me perdoe, mas ainda há
uma batalha. Ainda não estou curado. ”

Jesus: “Voltarei a falar de Davi agora. Por que Davi foi punido e quais foram as escolhas que
Deus deu a Davi para sua punição? ”

Eu: “David estava sendo punido por fazer o censo. As escolhas que Deus deu a Davi como
punição foram sete anos de fome em sua terra, fugir por três meses antes que seus inimigos o
perseguissem ou três dias de praga em sua terra.

“Davi estava em completa angústia e disse: 'Por favor, vamos cair nas mãos do Senhor, porque
a Sua misericórdia é grande, mas não me deixe cair nas mãos dos homens.'

“Como resultado dos três dias de peste, milhares de seus homens morreram. Senhor, por que
mencionaria isso quando não tive a escolha de Você para decidir minha punição? "

Jesus: “Erin, você não entendeu bem aqui. O que eu te mostrei do quintal de Deus? Eu mostrei
a você que Deus pode ver o fim desde o começo. Se você realmente confia Nele, então você
também deve entender que Seus caminhos são muito mais elevados do que os seus. ”

Eu: “Senhor, por que o meu castigo continuou? É muito mais do que sete anos; tente sete
vezes sete. ”

Jesus: “Erin, estou sendo paciente aqui com você. Por que você luta comigo? ”

Eu: “Senhor, porque como Davi disse, 'Tu és misericordioso'.”

Imediatamente, estávamos em um rio no deserto ou em alguma terra árida. Parecia algum
lugar no Oriente Médio, mas eu não sabia dizer. Parecia familiar, como em algum lugar dos
meus sonhos.

Eu: “Senhor, onde estamos?”

Jesus: “Erin, olha.”

Eu vi dois homens lutando por algum tempo perto do rio. Eu reconheci isso como Jacob.

Jesus: “Agora vá e estude com o que Jacó estava lidando. Há quanto tempo a sua punição foi
desde que você destruiu seus ídolos? "
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Eu: “Bem, Senhor, vinte anos, mas, antes disso, os vinte anos que estive sob os Seus
cuidados”.

Jesus: “Interessante. Erin, você sabe que Jacob serviu como punidor por cerca de vinte anos
também? Ele não foi constantemente prometido isso ou aquilo e depois enganado? Isso nem
sempre foi pelas mãos do homem, não de Deus? Então, o que dizer desta luta? "

Eu: “Bem, eu acho que sou como o Jacob aqui então. Eu não vou deixar Você ir até que Você
finalmente me abençoe, assim como em Gênesis 32:26. ” Jesus estava balançando a cabeça e
rindo. “E, Senhor, eu sou apenas uma pequena mulher. Jacó e este anjo eram enormes em
comparação. ”

“Eu considerava minha vida sofrendo pelo que pensei ter sido uma quantidade irracional em
comparação com meus pecados. Eu vi Você passar por mim uma e outra vez e então abençoar
meus inimigos e meu maior punidor.

“Eu pensei comigo mesmo, 'bem, certamente, já que Você afirma me amar, certamente nos
bolsos de Seu manto, Você poderia ter uma pequena bênção lá para mim?' Puxa, Senhor, até
os cachorros na mesa recebem restos, então por que não eu? "

Ele estava rindo tanto disso que parecia que o chão estava tremendo naquele rio.

Jesus: “Erin, muito bem. Isso é muito bom. Este é um dia em que, eu lhe digo a verdade, o
próprio Deus está sorrindo para você de Seu trono. Agora, por que lhe mostrei tudo isso? "

Eu: “Senhor, eu não sou Jacó. Ele se torna Israel aqui. Não posso ser comparado a ninguém
na Bíblia. Eu sou apenas eu. ”

Jesus: “Erin, por que você acha que as Escrituras foram escritas para começar?”

Eu: “Para que as leis e regras sejam obedecidas.”

Jesus: “Correto, mas esta é apenas metade da história. A Palavra de Deus é a verdade e a
verdade habita nas páginas. Suas provações podem ser referenciadas lendo as provações
daqueles que vieram antes de você. Estas são histórias de outros e seus erros e tudo é
divinamente designado.

“Você se vê através desses homens. Você caminha os passos que eles fazem e até Esther.
Erin, olhe para Esther. Você viu Elias e suas lutas. Você não parou de correr atrás de Deus
porque exigiu uma razão para as provações.

“Você oscilou entre a fé como a de Jó e o medo como Elias. Até Jacob tinha medo. Ele estava
com medo de seu irmão, Esaú, também. Ester era casada com o rei, mas até ela se aproximou
dele com medo. Davi às vezes era destemido contra o homem, mas percebeu que preferia
estar sob a ira de Deus do que sob a ira do homem. Onde você está?"

Eu: “Oh, Senhor, sem dúvida. Eu preferiria estar sob Deus ao invés do homem. ”
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Jesus: “Então, Deus lhe deu promessas. Deus prometeu abençoar você. Por que, então, você
luta? Por que lutar com as promessas de Deus? ”

Eu: “Acho que quando não vejo os resultados da promessa instantaneamente; Presumo que
estou fora de seu favor. Eu descobri outra possível mancha de câncer; um caroço. Devo lidar
constantemente com isso? ”

Jesus: “Olhe aqui embaixo”.

Eu vi uma área gramada ao longo das margens de um rio. Estava escuro, então eu ouvi
principalmente a luta. Ocasionalmente, eu ouvia um pequeno barulho no rio ou o rompimento
de um galho de um arbusto. Então eu ouvi um grito, um gemido e então parou.

Depois que ouvi o anjo dizer 'deixe-me ir', Jacó recusou e pediu sua bênção primeiro. Tudo isso
aconteceu mesmo depois que Jacob foi ferido. Eu vi o amanhecer começando a nascer.

Eu: “Senhor, há tanto simbolismo aqui que as palavras de Gênesis nem mesmo se expandem.
Isso é incrível. ”

Jesus: “Vá em frente, Erin, explique.”

Ele estava sorrindo. Ele sabia de tudo como sempre esteve lá desde o início, mas aqui estou
eu dizendo a Ele como se pudesse Lhe contar algo novo.

Eu: “Bem, Jacó cruzou o rio e começou a lutar com um anjo ou com Você. Eles lutaram a noite
toda até o amanhecer começar a romper e Você ou o anjo disse para parar. Ah, sim, mas antes
disso, você ou o anjo colocaram a articulação do quadril de Jacó fora do lugar, dando-lhe uma
deficiência como um lembrete de toda a sua vida esta noite.

“Então Jacó se recusou a deixar Você ou o anjo irem até que Você o abençoasse. Agora, deve
ter sido Você Quem o abençoou, pois, tecnicamente, um anjo não pode abençoar, pois eles são
mensageiros. Eles só abençoam por ordem do próprio Deus, certo?

Jesus estava com os braços cruzados, as pernas estendidas e os pés cruzados na altura dos
tornozelos. Ele estava gostando do meu comentário.

Eu: “Aí amanhece. Sempre há escuridão antes do amanhecer. Então o anjo muda o nome de
Jacob e o abençoa também? Como pode um anjo fazer isso Senhor? Foi você quem estava
lutando com Jacob, eu simplesmente sei disso. "

Jesus: Ele estava rindo disso. “Erin, suas conclusões são boas baseadas na sabedoria. Agora
vamos voltar à sua doença e à sua luta livre. Este é o seu espinho? Hmm, vamos realmente
olhar novamente.
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“Você ainda está vivo hoje. Isso é bom. Você está aleijado do pescoço, mas raramente sente a
mesma dor de antes. Hmm, você só sente dor com isso quando não dá ouvidos ao aviso ou
decide lutar com Deus. ”

Eu: “Ah, sim, e depois fico na cama por dias.”

Jesus: “Erin, seu coração bate forte. Não parou certo? ”

Eu: “Ah, sim, meu marca-passo me mantém firme.”

Jesus: “O câncer; foi removido? ”

Eu: “Sim, creio que sim, mas…”

Jesus: “Então porque é que tudo isto foi permitido?”

Eu: “Não tenho certeza.”

Jesus: “Quando entregaste a tua vida a Deus, também Lhe entregaste o teu coração, o teu
pescoço, a tua cabeça e todas as tuas partes. Agora você deve permitir que Deus trabalhe. Se
Ele realmente conhece e vê tudo, então, se Ele o ama, ele não irá, como seu Pai, parar por
nada para ter certeza de que você está bem? Até você e seus filhos também? ”

Eu sim."

Jesus: “Portanto, alegra-te e alegra-te. Eu te digo a verdade, se Deus não tivesse planejado
usar Jacó e sua história aqui para ajudar outros como você, bem, Deus certamente não teria
precisado lutar com Jacó a noite toda. Ele poderia vaporizar Jacob em um instante, abrir o
terreno e remover ele e seus descendentes, certo? Deus não é capaz de vencer o homem? ”

Eu: “Você está certo Senhor. Você poderia ter prendido Jacob imediatamente e derrubado. "

Jesus: “Eu também poderia ter feito isso com você, Erin. Em vez disso, sua caminhada e sua
corrida são para ajudar outras pessoas que também estão lutando. Eu poderia trazê-lo para
casa hoje, mas você não será mais eficaz por confiar no plano de Deus aqui?

“Se você fosse agora, as pessoas questionariam sua capacidade de se encontrar cara a cara
com Deus. Há mais coisas nessa história também. Você deixaria algumas pessoas penduradas
com perguntas. Agora, por que não continuamos e construímos sua fé. ”

Eu: “Senhor, você pode remover esses obstáculos?”

Jesus: “Você deve confiar em Deus, Erin. Está sendo mostrado a você o grande amor dos
amigos. Disseram a você que seus inimigos serão removidos, assim como seus obstáculos.
Fique Comigo e deixe-Me completar um bom trabalho. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor.”
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Jesus: “Você está perdoado.”

Ele tira as sandálias e me manda tirar as minhas também. Ele entra no 'rio de Jacó' e pega
minha mão. Ele me traz a ele. Eu sabia que Ele iria me batizar aqui.

Comecei a chorar. Ele me deita pela nuca e me diz que sou uma nova criação. Ele inclina
minha cabeça para trás. Quando eu volto, estou cara a cara com Jesus. Seus olhos estão
olhando diretamente para mim.

Jesus: “Você é abençoada, Erin. Seus filhos e amigos também serão abençoados. Você será
uma bênção. Você orará por seus amigos e eles também serão abençoados. Você é amado
pelo Rei. ”

Acima de Jesus, havia um céu aberto com raios de cura descendo. Havia um sol tão forte atrás
dele que nem tenho certeza se era o sol, mas sim ele.

Eu ouvi um coro de anjos cantando: "Santo, Santo, Santo é o Cordeiro!" Eu fui tão abençoado.
O Senhor me trouxe e beijou o topo da minha cabeça.

Sonhe…
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